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ISZ AMERIKOS

iszejo isz do
bė jokio 
miniszka 

liepsnos in- 
mokslaine

Katalikiszka akademije su
degė; bledes $500,000.

Pittsburgh, Pa. — Ugnis ko- 
nia visiszkai sunaikino kata
likiszka akademije Szv. Pane
les, kuri rajdosi Oakland dis- 
trikte.

Asztuouesdeszimts studentai 
ir 150 miniszku
ganezios mokslą i nes 
pavojaus, bet viena 
netemindama ant 
bego in doganezia 
isz kur isznesze maža mergai
te. Liepsna buvo matyta po vi
sa miestą Pittsburga. Bledes 
padaryta suvirszum ant puse 
milijono, doleriu.
Vaikas pardavinėjo munszaine 

motina užmokėjo bausmia.
Ishpeming, Mich. — Palici- 

je suėmė ant uliezios dvilekos 
metu vaiku kuris pardavinėjo 
munszaine. "Franke jisai veži
mėli kuriame radosi du galoni- 
ne molinaite, 
k romą. Pa Ii c i jei
už tai aplaikys kvoteri. Vaiko 
motina likos teipgi aresztavo- 
ta už ka turėjo užmokėt szim- 
ta doleriu bausmes ir kasztus. 
Motinos vardas buvo Magda
lena Szimanskiene.
Savjiningas vagis, sugražino 

piningus.
Springfield, Mass, 

zas Drotz, turtingas 
ir locninikas sztoro,
buvo gana vargingu. Szeszio- 
lika metu a (Irai suezedino ji-

kuria veže in 
aiszkino buk

— • J m )- 
farm (*ri s 
kitados

sai i>0 doleriu nuo sunkaus už
darbio. Tula vakara nusidavė 
pas kaimynus ant szokio. o ka
da ėjo namo užtemino, Imk jam 
kas tok is iszeme isz kiszeniaus 
pinigus, visi stengimai suradi
mo pinigu nuėjo aut niek — 
prapuolė kaip akmuo vandeni- 
je. Sztai praejta sanvaitia ap- 
laike gromata isz mažo mieste
lio isz Minnesotos, kurioje ra
dosi monev orderis ant 50 do- •
leriu. Gromatoje raszytojas pri 
sipažyino, buk szosziolika mo

jam 50 dole-
, o

neda vi nėjo 
nutarė sugražyt pinigus.
Bausme mirties už subjaurini- 

ma batos moteres.
Johnson City, Tenn. — John 

nigeris, likos nubaustas 
mirezia ant alektrikines kėdės 
už subjaurinima baltos mote
res. Po tam atsitikimui suky- 

nigeriu ir 
Pine, N. C.

tu adgal pavogė 
riu isz kiszeniaus 
savžine

kad jam 
ramvbes

G ross,

e A

nigerii likos
Ant

lo sumiszimai terp 
baltųjų Spruce 
Apie du szimtai 
iszgintais isz miestelio, 
apmalszinimo maisztininku li
kos paszauktas vaiskus, kuris 
tonais radosi per deszimts die
nu pakol viskas apsimalszino.
Mirė isz baimes kada josios 

sunu ketino pjaustyt.
Sheboygan, \Vis. — Mrs. Al

ma Pagel’iene 
mo motore 
mirė 
Priežaste

metu senu-

Buvo iszmaudyta už nesuval- Jeigu lepsze vyras, tai tegul 
dima liežuvio.

Newark, N. J. — Pagal sė
ti esąs “paszeluįiiunoviszkos 

bobų” likos ana diena nubaus
ta ant iszmaudimo upėje Lizzie 
Szcrkoras.

Liūdintoje! liudijo buk mo
toro nuolatos iszvadindavo sa
vo kaimynus nuo bjauriausiu 
žodžiu ir praplatindavo bjau
rus paskalus apie moteres — ir 
tai kožna diena.

Scnoviszkos tiesos baudže 
tokes moteres ant panorimo u- 
peje 25 kartus, pakol tokios 
liežuvninkes neatveš nuo kar- 
szto liežuvio ir ne prižadės ap- 
simalszyti.

keneze nužeminimus.
Brooklyn, N. Y. — Ana. die

na Cambridge su'de atsibuvo 
teismas Ethelos Brown, kuria 
vyras apskundė už nedora pa
sielgimą su juom. Nelaimingas 
Harry kalbėjo sudžiui:
tije mano pati muszdavo mane 
su pantapliu, pildavo kava ant 
mano veido, dvi pienines ban
kas sudaužė ant mano pakau- 
szio ir turėjau užkurti kas ry- 

Ethela svėrė vos

i i Nak-

‘>r.
J

Užrasze savo prieteliams 
40,000 doleriu.

New York. Arthuras H.
Fowler, kuris per dvideszimt 
metu dirbo hotelije Waldorf- 
Astoria, mire ana, diena. Kada 
atydave jojo paskutini testa
menta, persitikrino, buk velio
nis paliko 40 tukstanezius do
leriu, kuriuos padabino del sa- 

taipgi dirbo
hotelije kaipo,

S

tas pecziu.”
85 svarus bet v ra smarki mo- 

teisinosi buk josios 
dydelis tinginys, 

neduodavo jiai ant paredu ir 
nenorėjo dirbti, todėl buvo pri
versta. su juom pasielgi net I ri 
puti rustai idant 
biski smarkumo.

Perkeliavo 1000 miliu su 
35 centais.

El Paso, Tex. — Nubodo 1!) 
metu senumo Natbarmi Pierce 

garadžiuje ir

teriszko, 
vyras buvo

ir

jam inkvept b*

<

Szita motere nužudė kunigą.

ISZ VISU SZAUU ISZ LIETUVISZKU ,
Sumiszimai Raine nepaliauna 

už duona.
Brussela, Vokiet i jo

maisztininkai apiple-

i szszn liktas

Rai
ne sumiszimai nepaliauna už 
maiste, 
szineje kromus, musziuosia in
ketures dienas likos 26 užmusz- 
ti o szimtai sužeist i.

Vaiskus likos 
ant apmalszinimo maisztįnin
ku, kuriu pulkai vis pasididina 
su kožna diena. • I

Suakmenijusis žmogus.
Berlinas. — Ligonbuteje 

mieste Herlinger, mirė žmogus 
Brent, persirgęs lovoje per 12 
metus, l’urejo jisai nepaprasta 
liga ir isz pradžios kentėjo ne-

KAIMELIU.
szio

If

kurioj 11 d. Spalio

i 

I 
iįll

I 
1 
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Girardville, Pa. — Juozas 21 
metu sūnūs Tamosziaus Bane- 
vicziaus likos palaidotas Pa- 
nedelio 
apejgomis
Vincento bažnyczioje. Velionis 

dydcliam nuliudimia 
tėvus ketures 
broli.

ryta su bažnytinėms 
lietuviszkoje Szv.

paliko
seseres ir viena

— Czionais radosi susitve
rusi kokia tai lietuviszka kuo
pele turėdama apie 500 doleriu 
bet keturi vyrai isz tosios kuo
peles panaudojo pinigus ant su 
vilginimo savo gerklių ir szia- 
dien sarmutinasi pasirodyt 
ant ulicziii.

sarmutinasi

vo draugu kurie 
tam paežiam 
tarnai, siutimu, mazgotojai, to- 
rielku szvaistytojai ir tam pa- 
naszus. Velionis turėjo 76 me
tus, buvo nevedias, o būdamas 
jaunikaieziu užbaigė nniversi- 

o kad negalėjo surasti
sau atsakanezio ilarbo, priėmė 
tarnyste ]>rasto darbininko ho- 
telije.

A n t

teta,

120 Amerikonu apdrausti po 
milijoną doleriu.

Laikrasztis 
garsina

New York. — 
Insurance Press,4 i

buk 120
Sf *1 °111 < M 

amerikonu turi ap
draudė avo gyvastes po milijo
ną doleriu kožnas. Praejta me
ta asekuracijos kompanijas isz- 
mokejo 
polisas

ketures pasmertines 
po $1,000,000, 28 po 

$200,000 ir $500,000, o szimta 
po $100,000 ir daugiau.

Pasiszove idant gauti buczki 
nuo merginos.

Mason City, Iowa. — Roy P. 
Plueger 24 metu, buvo privers
tas pasiszauti idant aplaikyti 
buczki nuo Veronikos Phillis. 
16 metu patogios mergaites, o 
priesz tai mergaite ne noyejo 
na žiūrėt ant jo. Ana vakara 
sustojo jisai su automobiliam 
prie merginos stubos, laukda
mas pakol mergina ne sugryž 
nuo szokio su savo jaunikui.

“Nusiszausiu, jeigu manės 
nepabueziuosi,”
in mergina kada jojo prieszas 
nuvejo namo. Mergina prabė
go szale jojo in stuba.

Tuojaus davėsi girdėt szu- 
vis, merginamu tėvais iszbego 
laukan, o palicijantas adbegias 

sužeista iii merginos 
Tada ligonis isztare in 

mergina: “ 
duosi buczki?”

paszauke Roy

innesze 
narna. 1

įlirbti pas broli 
nutarė pamatyti truputi svie
to. Apleido ta. vakara ant frei- 
to keliaudamas in Kansas. Ke
lionėje dirbo pas farmerins ėjo 
pekszczias ir prasze automobi
listu idant ji pavėžintu.
galo vienas isz farmeriu dagir- 
do buk jojo brolis’jeszko din
gusio pranesz<‘ apie tai ]>alici- 
jei kuri sugražino vaika namo. 
Turėjo jisai d a 15 centu isz 50 
kada ženge po brolio pastogia, 
iszkeljaudamas tūkstanti 
liu su 35 centais.

Garsus elektroteknikas 
Steinmetz mire.

Schenectady, N. Y.
‘ ‘elektrikiszkas raganius 

Charles P. Steinmetz, 58 mc- 
mire staiga! ant 

praejta Petny-
czia. Velionis buvo nevedias. 
Blivo mažo sudėjimo žmogelis- 
kuprotas 
clektrikiszku 
ral Electric 
daugeli

Kmma 
Strut inskienia, pat i popo isz 
Ramey, Pa., kuri nuvažiavo iii 
t’liicaga kur bažnyczioje nužu
dė popa Basilu Stetsuka, kada 
jam spaviedojosi. Badai popas 
St et su k,z;
priesz parapijom iš, 
Imdamas prabaszc^ium 
parapijos apvogė paraįiiiiia ka
sa.

Paveikslas parod< 
pat i

>

ip juodino josios vyrų, 
buk jisai

1 osios

iii i -

— Gar-
sus

tu amžiaus 
szirdies ligos

ir

Geri juokai praylgino jiai 
gyvastį.

-- ” Bukite links- 
o ilgai gyvensite 
kas myli juoktis,

New York 
maus budo 
ant svieto, 
klausyti linksmu apsukimu ir 
kalbėti juokus tai gyvena ilgai

iszpasakytai, daktarai prami- 
jojo liga

nuo ko žmogaus kaulai prade
da isz 
Brent 
turėdamas
sirgt. Pirmiaiise kojos suakme
nijo, paskui strėnos ir krutinę. 
Da neseno i
raszyt su kairia ranka, bet ant 
galo ir ranka suakmenijo. Ste
bėtina, jog Brent lyg paskuti
nei valandai nieko sau isz to 
nedaro ir nesirūpino, nes visa
dos buvo linksmas ir szandino 
isz savo ligos. Aplinkinėje visi 
ji vadino “suakmenijusiu žmo
gum.“

11(5 4 4 mypeitis“ kaulu,

akinenvt.pa lengvo 
pergyveno 57 metus, o

16 metu pradėjo

galėjo skaityt ir

gerai

Keli

Hazleton, Pa. — Dabar ejna 
ir uždarbei geri. Yra 

czionais ir keli szilko dirbtu
ves ir kiloki fabrikelei. 
dydeli namai ant broad uliezios
buna baigiami statyti ir isz- 
rodis puijkei.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, turi savo bažnytėlių ir su
tikimas visame, bet nėra gabu 
lideriu idant sujudintu truputi 
visuomenių uht didesnio vei
kimo.

F ■ « *1 'I*#

ir užlaiko savo sveikata.” Teip 
kalbėjo Paulina Urdaug, kuri 
laikydamasi tosios rodos da
gy veno 113 inetu. Senuke ran
dasi prigla.udoje vargszu. Kele 
labai anksti, valgo penkis kar
tus ant dienos ir gali siūti be 
pagialbos stiklu.

Kikeviczius “sukikino 
Keidukia.

Philadelphia.
Jstrata Donovan stojo Kazi-

,gyvenan-

> >

l’riesz uia-
<r
m i e ra s Kikeviczius
tis ant Gordon uliezios, aps- 
kuntas per savo Keidukia 
žveriszka pasielgimą su ja ja

4 4

pardima) josios minkszto kū
no.

O tai buvo už (ai, kad ponas 
K. Kikeviczius

Ant galo suakmenijo 
szirdis ir turėjo įnirti.
Jau szitas kunigužis buvo tik

ras sportas.
Rymas. — Kiihigas Juozas 

Borodzicza, kada tai Lietuvoj 
mokines vaikus kaimuose ir 
vėliaus iszkeliaves Italijon ir 
paskui baldesis po visa pasau
li, dabar San Rome teismo ta
po pasmerktas dviem metam 
kalėjimai! ir užmokėjimui 2000 

Mat jis begyvendamas
prie savo parapijos San Rome 
pradėjo drauga.utis su moteri
mis, kuriu pas ji kaimynai pas
tebėdavo

kada anglekasei

lirų.

— Garnys atsilankydamas 
pas p. Stanislova Rimsza, pa li
ko paeziulei puikia dovana 
23 Oktoberio, ypa.tojc 7 svaru 
sūneli kuri apkriksztis Stanis- 
Ibvu II. .Lai auga tėvams ant 
džiauksnlo.

— Nuo
aplaikc padidinimu mokesties, 
locnininkai stubu ir nepasili
ko užpakalije, nes pakele ran 
das. Negana to, barborei teip- 
gi pakele preke ant kirpimo 
plauku po 50 centu.

— Kokis tai ižgama vardu 
John Brown, 28 metu, sužage- 
jo Elva Viola Williams 14 me
tu senumo mergaite, kuri ran
dasi blogam padėjimo.

. - • '" - • ~ -----'~ "~-r -■ ' "r - - zz"*
Ashland, N. H. — Netoli nuo 

miesteio gyvena lietuviu 
szeimyna,
buvo szitokis atsitikimas:

Szeimininkas atsikėlęs ryte 
nuė jo paszert karve. Jis pripy- i 
le jai baksa abuoliu ir užpylė 
miltais. Karve abuolius iszran- 
kiojo ir suede, o miltus paliko. 
Szeimininkui kibai nepatiko, 
kad karve miltu neede. Jis už
tai eme ja spardyt kojomis in 

Karve nuistesi, kilnojo 
galva, bet nuo žiauraus 

savo szeimifrinko negalėjo pa
bėgti, nes buvo pririszta. Szei- 
mininko moteris, 
savo vyra 
dant karve, eme bartis ant jo. 
Intužes szeimininkas nuo kar
ves puoesi prie moters ir nu
mest nuo pijazo. Ant laimes iii 
laika pribuvo sūnūs ir suvaldė 
indukusi tęva.

snuki.
savo

pamaeziusi 
bėgailestingai spar-

vo dvejus

priteista eita

J

1

\ 'N

Ir'

i
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isz New Holstein,
1 i goi i bu toje Ply mo 11111. 

mirties buvo staigi 
szirdies liga nuo baimes kada 
josios trijų metu šunelis keti
no ejti po operacija.

in tokia baimia, jog 
Sūnelis pasvei

ko, bet motina paaukavo gy
vastį.
Isz piktumo nužudė visa szei- 

myna ir pats save.
Cincinnati^ Ohio. — Užpikes 

pasiutiszkai, jog negalėjo isz- 
laimet czekeriuosia kuriuos lo- 
sze su sa.vo sūnumi, ir paeze 
Jonas C. Hersh, nužudė sunu 
13 metu ir paežiu po tam palei
do kulka sau in krūtiniu. Kai
mynai užtiko visus gulinezius 
prie stalo prie kurio losze cze^ 
kerius.

^8.. . * ii u ♦ A Jhi * « I

papuolė 
kryto negyva.

korius.

Motina

Argi dabar man ne- 
Mergina pa

silenkė ant gulinczio pabuezia- 
ji in lupas. Ligonbutije 

daktarai iszpjove kulka ir sa
ko buk Pluegeris pasveiks, o 
tai nuo aplaikyto buczkio.

vo

^Jaunavede 728 svaru o jau
nikis 146 svaru!

Venice, Calif. — John II.: 
Hamilton isz Los Angeles, sve- 
rentis 146 svarus likos surisz- 
tas sunku mažgu moterystes su 
pana Emilije Soim isz czionais, 
kuri svėrė tiktai 728 svarus. 
Pamerge tai sunkei jaunamar
tei buvo jos^ sesute Mrs. L. C. 
Kring kuri svėrė 4 3 svarus. 
Emilije rodėsi su cirkusu po 
visa Amerika. Jonukas turės 
sunkia naszta savo gyvenimo 
su tokia pącziule ir negales ant i ' H ’’ i • i • tkeliu paliūliuoti savo įnylema

I 1 '"r.-.Emilije.

buvo vvriausiu 
inžinierių Geno- 
kompanijos per 

metu. Gimė Breslau, 
Vokietijoi 1865 mote, pribuvo
in Amerika jauiiu vyru be ska
tiko, bet per savo darbszuma 
pasiliko garsingu žmogum. Ji
sai tai nesenai iszrado kaip pa
daryti netikrus perkūnus ir 
žaibus ir baigė/dirbti‘viena isz 
naudingiausiu iszradimu, buvo 
geriausiu matematiku ant svie
to ir ženklyviausiu elektrotok- 
nikil.
Hindenburgo kukorka nusiun

tė jam 10 doleriu.
Cleveland, Ohio, — Mrs. (’. 

Loefferiene, kuri kitados buvo 
kukorka del generolo Hinder 
burgo, kuri teip pagarsėjo lai
ke avietines kares, nusiuntė sa
vo “ponui“ deszimts doleriu 
iii Vokietija idant nekenstu ba 
dinio nesmagumo.

Pagal tobiri kursą vokiszku 
markiu, tai generolas Hinden- 
burgas aplaikys 1,000,000,000,- 
000 markiu.

Pavogtas buczkis kasztaVo 
jam $5,000.

New York. — Džiure pripa
žino Alicijei 
tukstanezius 
turi jiai užmokėti 
Good manas, už pavogimu Amo 
.notares viena buczki. Mer- 
cerįene apl^idinejo savė kam- 
biyi ejdama in miestą, 
sutiko jaja priemonėje iszej- 
nantis isz kambario Goodmo- 
nas, pagriebė jaja in glebi ir 
karsztai pabuezinvo. Kaltinin
kas yra vedusiu žmogum ir tu
ri du vaikus. Moterėlė tu¥i vy
ra kurio tame laiko nesirado 
namie; yi’a 29 metu senuo ir 19 d. Panevėžio mi^zku urėdo 
patogi moterėle. Laike teisino 
Alicije .pripažino, buk nusipur
to ir neszauko pagialbos kada

Ivh/ikfIpi

ponui*. > *

Mercer penkis 
doleriu kuriuos 

Ludvikas

vagis“ omo buczki.

uz

kartais iki dvide- 
szimts, kurias jis pasakojo c- 
sa.nt po pusseserimis. Ant ga
lo insiklepojes in turtinga nasz 
le Pristou, 33 metu amžiaus 
ir palikes parapija su ja kur 
važinėjosi po Europa, sugrįžęs 
surengė akciona pardavimui 
naszles Brison turtu. Pati 
Bison tam 
insikiszus jos žentui, dalykas 
atsidūrė

Magistratas nusiuntė Kaziuke i kunigas gaus kalėjimo pagy- 
ant 30 dienu in kuleri. vent du metu.

ir baisu sukikinima“ (sus-

atėjo už volai 
ant piet ir pradėjo kikyt kad 
Katruke liedavo jam valgyt.

Isz Lietuvos

Tas da- 
spejama, jog 

monar-

Lietuva pasirengineja ant ka
res; kuopina vaiska.

Kaunas. — Lietuva koncen
truoja savo kareivius ir kitos 
Baltike valstybes traukia ka
reivius prie rubežiu. 
romą, dėlto, kad
Vokietijoj bus civilis 
kistu-komunistu kar\s.

Lietuvos mobilizacijos 
sakymas iszleista Kauno, Klai
pėdoj ir kituose miestuose, su
keliant daug indomumo di
plomatiniuose rateliuose. Lie- 

va 1d ininkai pa re i sz ko7

i ir-

famere

Brison
nesiprieszino, tik

teisine ir isztvirkes

Antra diena — ryte, arklys, 
kuriuo juodu iszvažiavo, atsi
rado savo ganykloj, su kruvi
nu vežimu, be žmogių. Po sa
vaites keliu deszimcziu žmonių 
ieszkojimo — kratymo misz- 
ku 26-IX rasta labai sumuszta 
ir gerai paslėpta mįszke lavo
ną p. Lopatos, Apie likimą ei
gulio Survilos kol kas nežinia.

Priesz nlcnesi toj paczidj gi
rininkijoj jbe žinios dingo giri
ninkas p. Grybas.

Miners Mills, Pa. — Spalio 
29 d. buvo Szv. Praneiszkaus 
bažnyczios kampinio akmens 
paszventinimas. Musu koloni
jos lietuviams tai pirma toki 
brangi iszkilmc, nes tai pirmu 
sykiu atsilanko Jo Malonybe 
Scrantono vyskupas Brennan. 
Musu jauna parapija neseiai 
susilaukė taipgi jauno klebo
no, gerb. Kun. L. Nanortos.

Bažnytines iszkihnes pasz- 
ventinimo prasidėjo 10:30 vai. 
ryto. Buvo užkviesta daug apy
linkes ir isz toliau kunigu, 
draugyseziu, tad musu koloni-

Brooklyn, N. Y. — Dvi mer
gaites, kuriu byla kaipo bandi- 
cziu padare garso, sziomis die
nomis tapo pasmerktos. Edna 
Hobbs, 1125 Flatbush avė. ga

luotus kalejimp, o
Anna Majewski, 20 metu, 148 
Woodbine St., 
in Ik;dford Pataisos Namus.

Szios merginos buvo pagel- 
dviem italu kam bandi

tam: Joseph Pantelano ir Fili- 
po De Falco, užpulti kita, italu 
ir apipleszti ji. Jie tegavo viso 
grobio keletą doleriu.

Majevskiutc pasmerkta la
bai verke ir sake, kad ja iszve- 
de isz kelio mergina Hobbs. 
Tai vis tėvu neatsargumo au- 
ko. ‘ ’

Boston, Mass. — Pereitu sa
vaite So. Bostone munszainas 
užmuszc du ietuviu. Jiedu isz 
vakaro prilakė gerai sunszai- 
no ir užmigo. Ant rytojaus 
gaspadine rado juodu negyvus. 
Daktarai pripažino, jogei jie
du mirė nuo munszaino nuodu. 
Abu gyveno ant Second st.

Kiek az žinau, tai nuo nau
ju metu jau deszimts So. Bos
tone lietuviu munszainas nuva
rė in kapus.

užmigo.
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Herkimer, N. Y. — Viena isz 
musu lietūvaicziu pasižymėjo 
kaipo smarki “vajotoja.” Ne- 
senai|parvažiavus isz kito mies 
ežiuko isz svecziu, nerado savo 
vyro namie. Žinodama, kad jis 
yra pas kaimyną, nuėjo tenai 
ir rado ji su didžiausia banda 
betraukianti munszaine. Pra
dėjo savo vyra varyti namolio: 
‘‘Gana, jau gana tau — prisi
lupai!” Bet szitas nepatiko na- 

szeimyninkei; ji pradėjo 
“Kam tu czia

mu
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joj isztikruju istoriszka diena ant. jos plūsti:
atėjus, bizni gadini?” 

moteriszkaite iszejo 
iszdauže munszaini- 

gryczios langus ir dar

buvo. Po pamaldų,* Szv. Pran- 
ciszkaus parūpijonkos parengė 
vakare balių, kuris prasidėjo 2 
vai. po pietų. Nauda ėjo ant 
naujos bažnyczios.

man, 
Smarki 
laukan, 
ninku 
negana to, atvedė policmanus.
Girtuokliai 
“pogromą,”
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:■ I

'J

Iii

■'į

matydami toki 
visi iszlakste ir 

iszkavojo munszaine, 
buvo net 6 goreziai.

— Czia netolimais miestely 
— Frankfort, užsimusze su au
tomobiliu turtingas lietuvis, 
Ignas Bilis.

— Czia žmonos dabar labai 
traukia munszaine. Kolonija 
nedidele, bet turi apie 12 deg
tines varyklų liotuyiai, kurie 
daro gera pelną isz to. Jie pa
tys no kokie sportai atrodo. 
Paveizdan, viena szeimyna 
Steel gatvėje labai pagarsėju
si munszaines daiymu, bet mo
teris vaikezezioja girta ir ap- 
sisnarglejusi, kad ne labai pa- 
naszi in žmogiszka esybe.

Chicago. — \ incas Valenti
nas (szoferis lietuviu Hub co.) 
tapo apiplesztas prie 63 ir sta
to gt. Du ponaieziai pasamdė 
ji nuvežimui ju prie 64 ir Gro
ve gat. Jam juos nuvežus, ple- 
szikai su revolveriais rankose 
atėmė isz Valentino $60.00 pi
nigais. P-as Valentinos rapor
tavę policijoj.

kurios
1

s
jNorėjo apipleszt lavonus.

Sidabravas, Panevėžio ups. 
—Czia prie bažnyczios yra pri
statytu koplyczia., po kuria ran 
dasi skiepai’ numirėliams lai
doti. Rugsėjo men. 5 d. nakti 
in tuos skiepus inlindo vagys; 
matyti, leszkojo kokiii nors 
brangenybių. Bet be ‘gardaus’ 
numirėliu kvapo nieko noraele 
iszlindo isz skiepo ir pabėgo.

*

tuvos valdininkai pareiszke, 
kad Lietuva nesirengia prie 

“raudonųjų
sukilimo Vokietijoj, i71jv.nn,, 
kad Maskva gaji ultimatumu 
pareikalauti perėjimo per Lie
tuva Vokietijon, taip kaip vo- 
kiecziai tokio perėjimo rėika-*’ 
lavo per Belgija 1914 motais.

Slapti žudymai Lietuvoj.
— Rugsėjo

visko. Atsitikime

Pane vėžys (Ek)

bijoma V. Gzes-
Kazi-

Kolonija
II!Illi
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Ižd uoto jas William Hearst 
isz New Yorko, kuris yra locni- 
iiinku apie penkiolikes laik- 
raszcziu, yra turtingas žmogus, 
nes turi gatavu pinigu $25,000,- 
000. Kiek lietuvisžki ižfluoto-

*

pavaduotojas p. Lopata, po da
ryto Upytes miszkuosę patik’ 
rinimo, su < 
vakarop iszvažiavo Panevėžin, jtti turi?!

eiguliu p.A^p’yila
v i

Waukegan, Ill. —- 
niute iszkeliavo in Szv. 
micro Akademija eiti mokslus. 
Linkime jai passiekimo.

— S. Geczias ir J. Masiulis 
tapo iszvežtu in Pęntiao kalėji

mu krautuves.
Jie nuteisti akmenis skaldyti 
nuo 3-ju iki 20 metu. Nuo ma
žumos apsileido, tėvu neprižiū
rėti ir nedrausti. Užaugę sztai 
kdr atsidūrė. Szitas parodo 
kas gali atsitikti su apsileidu
siu tevtr-vaikais.

Szitas parodo

#
Detroite, Fordas statys 30,000 
namu ant 5000 akeriu žemes. 
Namai bus statyti isz eimeuto 
pagal Edisono iszrądįmą.

Prie Dearborn fabriko,

'i



/r

F ’I I
// fi>

KAS GIRDĖT visi pasinaudos. — Nevilkinki- 
to su užmokeseziu, 
graudinsite^

nes kitaip
*

KA į TO-

Kokiam sumiszimo ir pavo
juje .randasi tasai musu senas 
svietas! Rosije griuvesiuosia. 
Vokietija ant kranto prapul
ties. Francije stengėsi apsaugo

ta atejties ir spiresi 
atlyginimo. Angliję

1
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t i save ant 
kariszko i 
apsunkyta darbiuinkiszkais er- 
geleis. Graikije, Jugo Slavokije 
ir Italije nesutinka. Kinai su- 
pleszinta in szmotelius ir na
mine kare. Japonije sunaikin
ta per drebejima žemes ir ugni. 
Terp Lenkijos ir Lietuvos ne
supratimas už rubežin ir Vilnių 
ir kone visur verda kaip katile.

Paimkime tuos visus ergelius 
Europoje, kaip maži, kaip men
ki yra musu ergeliai ezionais 
Suvienytosia Valstijosia pri
lyginant prie los pekjos kas 
dedasi užmarije! Turime dide
li sklypą, kuriame randasi vis
ko pilna, o gyventoju tiek, jog 
visi gali iSzsimaityt. Esame 
apsaugoti per mares isz abieju 
pusiu nuo musu prieszu, netu
rime jokio piktumo 
viszku laiku su

Nauja darbininkiszka kon- 
stitucijo sovietinėje Rosijoi, 
nepavelina darbininkams dirb
ti daugiau kaip asztuones va
landas, o tiejei kurie turi po 16 
ir 18 metu neprivalo ilginus 
dirbti kaip po szeszes valan
das ant dienos, žodžiu, kožnam 
paskirtos valandos darbo pa
gal jojo profesija. Atsilsio gau
na po 42 valandas ant sau vai
tos, darbininkai .gali szvensti 
Nedelias pagal juju tikėjimą, 

a dirbo be pertraukos
per asztuonis menesius, aplai
ko dvi sanvaitos vakaciju su 
užmokė seziu.

Valdže p ra sergsti 
idant turėtu atvda 
singos deszimts 
maszkos kurios

Piejeirn

žmonis 
ant netei- 

dolerines bu- 
numaris yra 

F1311833A isz 1914 meto ant 
Atlanta, Ga. banko, 
darni pinigus 
kokius aplaikote.

Aplaiky- 
gerai temykit

nuo seno- 
musu kaimy

nais ir galime su viskuom duo
ti sau rodą ir gyvent malszei.

Nesiranda ezionais jokis dar
bininkas, biznierius, profesijo- 
naliszkas žmogus, motina, ne 
vaikas kuris nedekavotu Die
vui už tokes geradeystes kokos 
įneš sziandien turime tam lais
vam palaimintam Amerike!

Baldwino locomotion dirbtu- 
sziadicn ran-veje Eiladel f i joi 

dasi 18,500 darbininku kurie 
dirba diena ir naktį. Toji gar
singa dirbtuve turi užkalbini
mu ant padirbimo visokiu lo- 
komotivu del visu vieszpatys- 
cziu už 30 milijonu doleriu.

Popiežius

»

GražiojiNaszle
(K. Vidikauskas.)

Daug motu adgal, regis tar
pe 1883 ir 1886 m. pas mano tė
vus, per prieangi incinant in 
atskira kambarėli, gyveno jau
na naszle. Nežinau jos vardo, 
nei pavardes. Visi, mano tėvai 
ir musu kaimynai, vadindavo 
ja Gražiąją Naszle. Isztikruju

SAULE
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stebo ir nei žodžio negalėjo isz 
tarti. O tėvui aszaros isz akiu 
pradėjo riedėti 
tarė: “Didvyre!

Ne reikia prieszintis
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Atejvei isz Italijos 
Amerike yra 
žmonis, 
jeigu jiems

bet nesigaili pinigu

iszsiunte paliepi
mus del visu katalikiszku baž- 
nycziu idant atkalbėtu gailus 
miszes už žuvusius kareivius 
avietinėje karoję. Teipgi isz
siunte 60 tukstaneziu 
del iždalinimo terp
szeimynu Viedniuje, Austrijoi.

doleriu 
vargingu

ji buvo lal>ai graži. Nežiūrint, 
kad ji buvo tik darbininke — 
siuvėja, vyrai del jos staeziai 
isz proto o jo ir tai dar no bile 

Pamenu, vienas rusu 
laipsnio karininkas, 

prie to dar labai turtingas, tai 
ne tik priesz ja keliais szliau- 
žiojo, bet bueziuodavo mano 
motinos rankas, taip pat ir tė
vo praszydavo, kad jie inkal- 
betu jai teketi už jo.
tau. Nei isz tolo. Girdi, Dievo 
žadėtasis man dar neatsirado. 
Vienok, ar Dievas užsirūstino, 
kad ji stūmė nuo saves žiedus 
vyrijos, ar gal malone teikda-

siuvėja, vyrai del

kokio.
aukszto

Bot kur

mas skyrė jai gyvenimo drau
gu, bet kokis tai buvo draugas, 
gremėzdas. Ir ji paliko jo žmo
na, drauge, kartu ir jo tarnai
te. Kad sužinojus, kaip tai atsi
tiko, valandėlei palikimo ja, o 
eikime prie to gremėzdo.

Vos menu, kaip pas mus ir 
musu kaimvnus tankiai ateida
vo didelis, storas, klyszas, rau
puoto, negražaus veido “elge
ta.” Tai buvo tikras riogla,

ezionais 
labai paezedus

rupi suszelpimas 
savo tautiecziu tėvynėje. Priesz
avietine kare, paprasta metine 
inejga nuo amerikoni'Szku ita- 
lijonu juju tėvynėje buvo 65 
milijonai lirų, apie 13 milijonu 
amerikoniszku doleriu; tai yra, 
tiek siuntinėjo pinigu isz Ame- 
riko. Szimet toji suma daejs lyg 
320 milijonu lirų arba 16 mili
jonu doleriu.

Tokiu budo suszelpineje sa
vo tėvynė isz ko visi turi pelną 
ir sklypas stovi ant drūto fi- 
nansiszko pamato.

Ir tiejei italiszki atejvei ku
rie apsigyveno Amerike ant vi
sados, sako, jog visados atsi- 
mys ant Ameriko bet neuž- 
mirsz apie savo tevynia.

O Lietuvei! Gal dabar dau
giau suszelpines saviszkius pi- 
uiginia paszialpa nuo kada ga-
Įima siunsti pinigus per paczta 
nes yra paranku ir saugu.

kamisijeTransportacijos
New Yorke savo raporte garsi
na jog virszutineisį ulyczineis 
ir požemi neis geležinkeleis per
važiavo praejta meta 90,893,- 
624 pasažieriu daugiau ne kaip 
užpraejta meta. Praejta meta 
pervažiavo arti trys bilijonai 
žmonių. Žiaunai apskaitė, buk 
praejta meta žmonis važinėjo 
deszimts kartu daugiau ne kaip 
1860 mete, ba ant kožnos gal
vos pripuolė net po 458 kartu. 
Prie to nesiskaito kiek žmonių 
važiavo ulvezineis bosais ir 
privatiszkuosia automobiliuo- 
sia.

Isznesziojimas paczto prasi
dėjo nuo szeszto szimtmeczio 
priesz Christusa. Galima ji su
sekti da nuo senoviszku ry- 
miszku ir asyrejeziku laiku lyg 
sziai dienai ka tai 
pristato su areoplanais.

randasi 
kokiu budu gromatos buvo 
siuneziamos tūkstanti metu ad- 
gili.

Rvmionai 
per raitus siuntinius, 
siuntinis atjojąs dvideszimts 
myliu, sustodavo o kitas užym- 
davo jojo vieta ir jojo tolinus 
pakol pribuvo ant paženklytos 
vietos. Buvo tai greieziauses 
būdas iszvežimo gromatu tuo- 
sia laikuosia ir ne kožnas galė
jo teip padaryti, tiktai turtin
gu ponai, kunigaikszczei ir cie
soriai. _____

Lietuviszkas 
Bjuras prisiuntė 
sekanti 
ciszkus 
Kauno, Lietuvos 
šeriu 
kurios paskiause 
No. 1042 Pearl Str. 
Colorado.

Jeigu kas apie jeis žino ar 
jos paezios, tegul
Foreign Language Information 
Service, Lithuanian Bureau, 
11$) West 41st Str., New York 
Citv.

goję Estero Biblijoi 
gromatos

gromatas
Kny-

siuntė gromatas
Tok is

1 n formacijos 
in redakcijc 

pajeszkojima : 
Januszkeviczius

Fran- 
isz 

pajeszko se- 
Jadvygos ir Genovaitės, 

gyveno po 
, Denver,Denver

raszo in

AKYVI TRUPINELEI.

turimeAmerike turime visokiu 
draugyseziu po visokeis var
dais, bet naujausia draugove 
kuri ana diena susiorganizava
jo New Yorke vadinasi 
nanu Zokonas,” 
ymami tiktai kupezei, dakta
rai, kunigai ir redaktorei. Kož- 
na« žmogus, kuris tori savije 
nors trupinėli linksmo budo ir 
netingi juoktis gali būti pri- 
ymtas in taja draugove. Dabar 
Atletiszkas Klubas New Yorke 
uždėjo nauja draugove kuria 
užvardino “Rangy t i Agur
kai.” Juju užmanymas yra

“Ba
in kuri pri-

“Ra ūgy t i
” Juju užmanymas 

praplatinti taja draugove po 
visa Amerika. Szakos vadysis 
“plantacije,” o kožna kuopa 

“rysziu.” To
mis dienomis innesze peticijų in 
suda ant czarterio. — What 
next!

Juju

plantacije,” 
sąnariu vadysis

■■
Kalendorių

rn* Augusto menesije Turki- 
je prisiuntė in Amerika 34,995 
panlapliu. — O gal tai del 

pantapliniu vyru. y 9

Ana diena Vokietijų i li
kos padaryta didžiause baczka 
ant svieto in kuria sutilps 625,- 
000 galonu vyno.

Tibetas guli augszcziau- 
sioje vietoje ant svieto arba 
kaip sako, ant virszunes svieto. 
Todėl iii ji baltiems sunku in- 
sigaut.

Gaivas iszplauke isz Ang- 
2,0(M),000 galonais van-Ii jos su 

dens iii Moroka, del iszpanisz- 
ku kareiviu kurie kariauna su 
tonaiti neis pasikeleleis.

Amerikoniszka Raudono 
Kryžiaus draŲguve lyg filiai
dienai surinko $10,448,702 del 
nukentėjusiu Japonu per dre
bėjimą žemes. Yra tai konia 
penki ir puse milijonai dau
giau ne kaip prasze paaukauti.ant 1924 meto

jau užbaigom spaudyt. Bus tai Atnerikonai yra diiosnus zmo- 
akyvas kalendorius isz kurio n is.

stubes su gaspadoreis, nes at
sigulime prasidėjo pasikalbėji
mas apie szi ta. Vaitiekams in- 
puole in szirdi nepąžinstamas 
pakelevingas. Kada terp pasi
kalbėjimo nepažinstamas dirs
telėjo aut sienos ir paregėjo 
viena isz szventu paveikslu ap
versta in siena. Su akyvumu 
paklauso ka tai turėtu ženk- 
lytl Vaitiekiene visa apkaito 
isz sarmatos, nes teisybes ne 
paslėpė, tik apsakė kaip buvo 
ir isz 
‘ei p 
klausė akyvai josios apsakymo 
iki galui, o po tam primeti nė
jo jei josios nelaba darbu kal
ėdamas:

— Motore! teisybe jog tave 
Dievas’baisei nubaudė nes ne
privalai prieszintis Jojo valei. 
Kas gal žinot, motin, ar tik 
prieszlaikine smertis tavo vai
ku ne buvo bausme del tavęs? 
O gal Dievas padare tau dide
le loska ir savo mielaszirdvsto ? 
Muszkis in krutino, silpna mo
tore, ir ga i lek is savo baisaus 
nusidėjimo ir t nujaus perpra- 
szyk Vieszpati J ozu!

Teip kalbėjo nepažinstamas 
pakelevingas. Vaitiekiene pri
pažino savo akluma; su nusi
žeminimu priėjo prie pa veikslo 
ir povalei atkreipinejo ji... Nes 
o Dieve! kas atsitiko!?... Moto
re klyktelėjo isz visu pajėgu ir 
puolė lie ža'do ant grindų. Pa- 
szoko gialbet vyras ir nopa- 
žinstamas, 
motore, klausinėdami kas do 
priežastis buvo josios baimes? 

visa d re beda- 
negalėj ) ne žodžio isztart 

su ranka parode ant pa
veikslo, uri buvo ka tik apver
tus. O mano szirdoles! net szir- 
puloi ima žmogų 
kyt, kas ten buvo ant to pa
veikslo kuri buvo ka tik apver- 
voto suvis dingo ir nesirado ne 
ženklo, o 
matyt dvi kartuves, o ant kož
nos kabojo žmogus; veidai juju 
suvis panaszus in veidus... at
imkite in ka?., in tuosius dvv- 
nukus ka tai už gyvasezio buvo 
toki puikus vaikuczei Vaitie
kų, kuriuos baisus raupai buvo 
paemia isz tojo svieto kelioli
ka metu adgalios.

Isztikruju buvo
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valei Dievo.

Apisa.ka
ir pusbalsiai

Ant rytojaus tėvas su moti
na buvo liudininkai ju susivie
nijimo ligi grabo lentos.

Po trijų dienu, asz su tėvais 
nuėjome \in gcležkelio stoti at- 

Vieszpatio! kaip 
prisimenu apie tai, ir 
man griaudu darosi, 
vilkus prastais 
bužiais, neszdamn terliojo savo 
ir Auszros szi ta, tvirtu žings
niu užėjo ant stoties szale savo 
nelaimingo gyvenimo draugo, 
kuris buvo paneziais surakin
tas. Atsisveikinom. Lipdrtma 
vagonan ji rūpestingai lyg mo
tina mažam kūdikiui, padėjo 
inlipti ir Auszrai. , 

inreda- 
nia pro langeli in mus ji szuk- 
telejo: — “ 
Sudiev mano tėvyne 
Lietuva!” 
gugezioti ir vagonas pamažu 
tolinos nuo stoties.

Mano tėvas, nors aszaras 
skrostus vilgo, lyg juokdamos 
tarė motinai:

Ma, matai, Auszra jau pa
vargo saule. ’ ’

“Taip, jis pavergė ja, o man 
nusileido” — užpakaly pasi
girdo jausmingas balsas. Atsi- 

O gi tas karininkas, 
kuris už ja isz meiles butu szo- 
kes, kaip žmones sako, in ugni 
ir vandeni, iszbliszkes stovėjo 
ir žiurėjo ton pusėn, kur trau
kinys nuėjo.

Paroje namon 
jaut, motina sako tėvui: 
sakyk man, ?:r. t: i : :: 
tokia, graži ir poniszka moteris jiems • • • ‘ i * • * *isztekejo uz vyro, kuriam visa 
amži vien tik tarnaite turės bū
ti, jau nekalbant apie tai, kad 
turės jam ir duona uždirbti. O 
galėjo juk būti didele ponia 
isztekejus už to karininko, ar
ba ir kito kurio, ka pirszosi 
prie jos? Ar kartais ji tik ne
serga proto liga”...

“Ne! jos protas tvarkoje, — 
atsake tėvas, 
del to, 
musu tėvynės, brangios Lietu
vos!
musu didvyriai siuneze 
Ameriko lietuviszkus laikrasz- 
czius ir knygutes; na, tai reikia 
kad kas —nors tas knygutes 
ir laikraszczius slaptai per rii- 
bežiu pernosztu ir iszplatintu. 
Taigi, tarpe daugelio, tas elge
ta nesze, o Gražioji Naszle pla
tino. Ir jam patekus in didele 
nelaime ji, karsztai mylėdama 
musu brangia tėvynė — Lietu-

prie didelio

si sveikinti.
dabar 

Ji apsi- 
kaimietes dra-

Garvežys uszvilpc.. rzZj

Sudiev mylimieji!... 
brangi

Garvežys pradėjo

i i

grižom.

Tai buvo tikras riogla 
bot akis turėjo gražias, isz ku
riu spindėjo iszmintis. Tos gra
žios akys lyg sakyte sake, kad 
be pripildimo terbu iszmaldo- 
mis, jis rupiuos ir kitais aug- 
sztesniais dalykais, kad jis yra 
tikras idealistas. Mos ji buvom 
praminė Auszra.
Pasakiau tėvams ir praminem 
ji tuo vardu.
ateidavo pas mus, ir jei Gra
žioji Naszle būdavo namie, jis 
pas ja ilgai užtrukdavo, 
nuolatos 
veikia. Pasirodė, kad kuomet 
jis ateidavo pas ja, tai isz ter
bu, kiszoniu ir užaneziu iszim- 
davo knygucziu ir laikrasztu- 
ku, ir juos atiduodavo jai. Pa- 
aiszkejo, kad jis ta literatūra 
slapta atneszdavo isz Prusu, o 
Gražioji Naszle 
žmonių skleisdavo.

Po kurio laiko tas gremėz
das “elgeta,” 
kas arba, kaip mes ji vadinom 
Auszra, kaž kur 
nesulaukdama 
Naszle susirūpino ir 
liūdna.

Viena diena parėjės isz dirb
tuves pietų tėvas sako motinai: va, pamylėjo ji — pasiaukojo 

ma, sziandie per Įauga

Kiek kartu jis

Mes
temijom, ka juodu

Kaune tarp

kontrabandiniu-

dingo. Ilgai 
j<> Gražioji 

paliko

“Žinai, 
maeziau kaip kareiviai, su ki
tais aresztantais, retežiais su
rakinta vare in Kauno kalėji
mą. ir Auszra.
Kaip jis baisiai atrodė! Jo ran
kos buvo be pirsztu. Nosis ir 
ausys buvo nuszalusios. Einant 
pietų vienas sake, kad ji už
klupo žandarai prie rubežiaus 
su knygomis ir laikraszcziais. 
Jis spėjo miszke pasislėpti. 
Butu visai suszalcs, bet karei
viai ji surado ir suome. Dabar- 
gi, nežiūrint, kad yra toks ne- 

kad net pats sau 
negali pasiimt, vi- 

isztrems in Sibi-

Dieve mano!

sakyk man
<K

vakarieniau-
: “ Pa

ku tai reiszkia:

ji pasiaukavo 
kuris pasiaukojo del

laimingas, 
vandenio 
sam amžiui 
ra.”

Jėzus Marija! pasigirdo už 
sienos. Szokom^n kambarėli. 
Gražioji Naszle gulėjo apal- 
pus. Matyt viską girdėjo per 
siena. Kada a.tgaivinom, ji, va
landėlė užlaužus rankas ir so
pulingai žiūrėdama in kryžių, 
pamastė, paskui priėjus pabu- 
cziavo kojas Nukryžiuotojo ir 
maldingu balsu tarė: “Jėzau, 
meldžiu Tavęs, suteik man isz-
maldingu balsu tarė:
__ m _ A__________  __

tvermes ir jogu, kaip suteikiat 
savo Motinai, 
Tavo kryžiumi!
nusiramino, paskui apsiprauso

stovineziai po 
Tai tarius

apsirėdė irt. kuogeriausius savo 
rubus ir, nieko
kius, iszejo. Vakare, tėvui su
grįžus isz darbo, ji atėjus pra- 
szo jo ir motinos, kad rytoj asz- 
tunta valanda nueitu su ja 
Kauno kalėjimo koplyczioii, 
kaipo liudininkai jos moterys
tes sakramento su
Auszra. Izgirdus tai motina uu-

Vienam kaime, 
kelio stovėjo puiki murino kar- 
czema. Locninykas tosios kar- 
czemos Vaitiekus su paeze bu
vo tai dvi ypatos su gera szir- 
džo ir terp savos gyveno dido-
liam sutikime; vedose jiems ka- 
nogeriausia, turėjo visko pil
na, bot nesidžiaugė isz to! Juk 
jau deszimtas metas praslinko, 
no kada suėjo in pora, o lyg 
sziplei da. neapteike Dievas su 
kudykelin. Abudu tuom buvo 
labai nuliūdę ir kas diena mel
do Dievo idant jais apdovano-1 
tu kūdikėlio. Pati szinkorka tu 
rojo miegstubeje pakabyta pa
veikslą Nukryžiavote V. Jezn- 
so priez kuri kaip kada per vi
sa naktų klūpojo su apsiasza- 

akymi, rodos tai 
butu nelaimingiausioji motore 
ant svieto, o tai vis už tai idant 
turėtu pat am k us.

Ant galo susimylėjo ant juju 
Dievas — viena, diena užgimė 
Vaitiekui dvinukai abudu vai
kiukai, o gražus kaip du aniuo- 
lelei, o sveiki kaip krienas per 
ka tėvai nesirupine apie juju 
sveikath: No tojo laiko Vaitie
kui buvo linksmi

Tu privalai žinoti, kad 
didvyriai siuneze isz

jam. Ji yra didvyre!”

APIE MOTERES.
— Moteres neprivalo 

vinet savo vyro uždirbtus pi
nigus ant brangiu parodu, bet 
privalo rodytis pagal savo luo
mą ir turtingumą — szvaroi, 
bet kuopigiause.

— Motcriszke 
šmeižt, klausyt 
meluot, 
žodžiavima 
net, nes tas 
namines laimes.

— Tėvai privalo

o jeigu

ižda-

— sz varei

neprivalo 
piktu kalbu, 
iszgirsta pikt- 

neprivajo paantri- 
griauna pamatus

ill

atkreipti
atyda ant to idant juju dukters 
namieje negirdėtu ir nematytu 
pik to.

— Jeigu jau karta mergina 
paklysta arba nužemina savo 
varda, tai sunku pataisyt. Už 
tai mergina privalo pasielgi- 
net grąžei, dantų niekam nu
rodyt, kad niekas jai negalėtu 
nieko užmosi.

— Vedusiam vyrui ir nerei
kė būtie už daug drasum prie 
doru merginu, kaipo ir niek- 
szui. Doros merginos toki kiau
le turi tuojaus apmalszyt.

— In ta narna, kur randasi 
mergaite, o dvasiszki tankei 
atsilapko, tai tankiause dideliu 
neszlove aplaiko. z

tėvams nosa-k — Tiktai taja mergina vy
rai paguodoja, kuri geidže bū
ti guodota. Todėl mergina no
rinti turetie pagtiodone nuo 
vyrių neturi su jeiseis nždaug

J

vargszu

dVaugaut, b jeigu žodžiu nega
li siisarmatyt kiauliszko pasi
elgimo tokiu vyru, 
apleist toki narna.

tai geriau

sienos ■ A

. i

ravojusiom

ir no Imtum 
ne pažinias jog tai tie paties 
žmonis o priesz paveiksią Nu
kryžiavote uždoginejo kas die
na žvake, kaipo padekavono už 
susimylojima aut juju.

Nes ir buvo tai sunclei! tik- 
stebuklas, — rodosi jog 

valanda.
— rodėsi jo 

pribuvinejo
i puikumo ir tikros isz- 

minties. Tankei svoezei, ka at
važiuodavo isz gaspados, užvi- 
dojo jiems tokiu puikiu vaikn- 
cziu. Jago svetimiems pripuo
lė in szirdi vaikuczei tai ka 
galima kalbėt api tėvus!, jiems 
rodosi, jog puikesniu, iszmin- 
tingesniu ir geresniu vaiku, ne-

ras 
kožna

siranda ant svieto. Galvose ju
ju tik slankiojo mislis: 
juju bus”? — 
vo: “Duosiu 

kunygo,ant

tik man Dievas

“kas isz 
Tėvas kalbeda- 
viena iszmokvt 
kuris pasiliks 

prabaszczium o po tam karmi
ninku, o vėlaus gal pasiliks ir 
biskupu. Antra duosiu mokyt 
ant urednyko o gal kada iszejs 
ant pono storosto o gal ir aug- 
szcziau... kas gal žinot!” Teip 
sau perdestinejo tėvas.

Motina volei kitaip mislino 
ir kalbėdavo:

— Tegul
iszaugyt mano sūnelius 

brangiausius, tai pamatysi tė
vai jog ir be mokslo juos pada
rysiu ponais, nupirksiu plono 
reiko ir duosu pasiūt puikius 
poniszkas drapanas. Juk pro- 
mnsu gaspada tankei pravaži
uoja visokį ponai o kaip kada 
ir su dukterimi — su grafai
tėm — netieze gal dirsteles ant 
musu puikiu vaikineliu, ir ant 
kart insimyles... ir na, juk su
pratai manos seni!...

— Ej, motore, didele isz ta- 
— tarė Vaitie

kus! norints ir jam sapnavosi 
del savo sune-

duos

dukterimi

vias pliauszke!

apie grafaites 
liu.

Žodžiu tarent

tėvai visus juju norus

musu Vaitie
kui kone ne papai ko apie savo 
kūdikius. Tuom kart vaiku
czei augo gana greit ir links
mai, o
iszpildydavo.

Sztai asztuntam mote užpuo- 
Sztai asztuntam mete užpuo

lė ant tosios aplinkines toji 
baisi liga taupai; sirgo vaikai 

sirgo, ir dvaruose

davo 
Vaitiekui

po kaima, 
ant galo apsirgo ir Vaitiekams 
abudu simelei ir turėjo atsi
gult in lova. O reikėjo matyt 
kiek tenais buvo visokiu gy
duolių o daktarai susivažiuo- 

isz visu aplinkiniu ba 
ne atsakinėjo vai

kams nieko, nes vis kaip atėjo 
abudu ant szio svieto ir abudu 
ta paezia adyna nuėjo in gra
bu. ■’ . / ■ ■ "

Oj, kas ten buvo do iliksmaš 
ii’ nigojitriai! Rodos jog abudu 
Vaitiekui isžeis isz proto, nuo 
didelė gailesczio. O ypačz Va‘p 
> • . ft a a M . ' F a a . a a , ’'

tiokionene, toji jau srtvišai isz- 
ojo isz proto: no maisto ne pri- 
y mine jo ne ant žmonių ne no

M '%.
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kokios priežasties jieji 
padare. * Pakelevingas

*

Kubos Roekefelleris.
Pulkininkas Jose M. I’aral; 

milijonioris turi
u

kubaniszkas
tiek ženklyvumo Kuboje, kiek 
Roekefelleris Amerike. Slenge 
si jisai padaryti isz Kubos vie
na isz puikiausiu sklypeliu, už 

geh'žinkeli us irvesti naujus 
kitokius naujus užvedimus.

re j o 
svieto, ba,

žiūrėt -

Ba ir prie

savo
vyras 

pakele nelaiminga

pyko ant viso 
nes ir ant paties 

Dievo užsirūstino.
ko nelaime žmogų no instume 

gailestije.. Nubėgo in
miogstube, kur kabojo paveiks 
las Nukryžiavote ir paszanke:

— Yioszpatio Jėzau, asz nuo- 
puikoi meldžiausi 

Tave ir teip rPave myh’jau, 
Vii’szpatie padarei

latos teip
pas T 
o lu man 
skriauda?... tai ir asz ant Tavo 

giau nodirsteh iu ku- 
bnvo teip meilus, da

bar negaliu ne žiūrei ir no no
tai savo už-

veido dau 
ris man

riu! — Pasakius 
si rust inime, pagriebė 
la ir apsuko in siena.

Ir vela praslinko 
lajko keliolika metu, 
kai tuom kart jau

paveiks-

nuo tojo 
Vait ie- 

apsi- 
» -

ir teip turi būti

buvo 
malszinia. Ba matote, ant svit 
to teip yra

žmogus norints, kokia ne- 
Ilaime turėtu tai vis su laiku ap- 
simalszina ir szirdis užgijo.

Norints tai perėjo kokis lai
kas, bet miegstubeje Vaitiekų 
paveikslas Vieszpaties vis bu
vo atkreiptas in siena. Ir ne ži
no del ko?... o gal užmirszo at
kreipt, o gal szinkorka neturė
jo tiek drąsos idant vela ji at
kreipt, kuri laike savo gailes
czio teip sunkei prasižengė 
priesz ji. Gana to, jog paveiks
las kaip būna atkreiptas in 
siena, 
laikui.

Buvo tai pradžioje 
diena buvo karszta ir apsiniau
kus; vakare visas dangus apėjo 
juodais d e be se i s ir užsineszine- 
jo dideles viešnios. Ne po ilgam 
pastojo vėtra ir lietus nupuolė 
kaip isz ceberio. Gera tai buvo 
diena del Vaitiekų, viesulą at
varo daugybe 
kiemas buvo 
mais, o viduti 
teip prigrūsta ir riksmas viso
kiu balsu, 
Ant galo pribuvę da kokis ne- 
pažinstamas ponas. O kad jau 
del jojo ne buvo vietos, turėjo 
sutikt ant pasidalinimo mieg-
|f———     I ■■■ 

jog

buna
teip ir kabojo lyg sziam

vasaros,

i svocziu, visas 
prigrūstas veži- 
gaspados buvo

rodos imt turgaus.

- Vai tieki one 
in a, 
tik

ir baime sa-

in vieta jojo davėsi

tai stebuk
las Dievq, ir parodymas kokia 
tai didele inielaszirdyste paro- 

g vaikuczius pa
švietė, ba kitaip 
savo gyvenimą

atkreipt pa- 
szirdingai dekavojo.

de Dievas jo 
cine nuo szio 
butu pabaigė 
ant kartuvių.

Dabar tai Vaitiekiene pripa
žino geradejyste Dievo, o dau
giau jau neapgailestavo savo 
šuneliu, o pakplevingam ponui 
kuris jai liepe 
veikslą,
Ir nuo szios dienos, kas diena 
dege žvake prie paveikslo Nu- 
kryžiavoto, kuris vela pasiro
dė ant paveikslo o visiem ap
sakinėjo, o ypacz tėvams vai
ku: idant niekad priesz Dievo 
valo nepriesztarautu, ba jisai 
kaipo geras 
geriau kas
yra geriausia o kas ne. F.W.B.

mus Tėvas, žino 
ant musu naudos

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu dėpozitorai yra musu prieteliai ir szita

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia paturima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera bauka yra jusu geriausis prie te lis.
Dekite savo pinigus in

-Merchants banking trust co.
■—i—

DIREKTORIAI:
________ , XD. F. GUINAN, Bek. KutfertM 

LEON ECKERT, Vice-Pr<w.
J. B. GARRAHAN, W. F. KYNKIEVICZIA. P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA. M. GAVULA.
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D. M. GRAMAM, Prec. x D. F. GUINAN, Sek. KuUertM
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Mylėk savo artima
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— Tat galiu pasiklausti apie 
ka-gi kalbama ?

— Asz manau

ir visokį ju nužiureji-
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akvso
ma mokėjo atkreipti prieszin- 
gojon pusėn. Vienok kareiviai 
in ji Žiūrėjosi su didžia nuoste- 
ba ir galutinai viens kareiviu, 
matomai, oficierius, pas Pran- 
ciszku paklauso:

— Kas esi 1
— Juk matai — atsako ara

biszkai Frau c i sz k u s.

atsake ge
nerolas — kad jaigu atsirastu 
keli drąsuoliai, kurie ineitu 
miestan ir su dejų ramiai pas- 
sikalbetu apie pasidavima gra
žumu, be kraujo iszliejimo.

— Suprantu — atsake Pran
ei na reikalas,

kad deja priversti prie kapitu- didžiojo emiro kareiviu. « . • I TV • i 1
ciszkus. — Tat — Esu

— Kaip tavo pavarde?
— Mulep Abder Rahman n.
— Tat buk pasveikintas!
Pranciszkus 

nulenkė galva ir ranki sudėjo 
ant krutinęs.

Nekuri laika arabai tylėjo o 
t notarini panirę- 

balno truputi.po tai 
greitai kelionei atsipeikėjo.

— Su kokia 
jams szaltai iszpasakoti, jog jo mus atvykai? — paklauso vėl 

veltus, gal be 
kraujo iszliejimo kapituliuotu.

armija pasiliktu

lacijos.
— Tat apie tai asz ir misli- 

nu — atsako generolas. — Bet 
toksai žinksnis yra labai pavo
jingas. EI Hadzi Achmet yra 
nuožmus ir kraujo godus, kaip 
tiru liūtas. Jaigu ji apims bent 
kokia fantazija, tuokart jis 
nieko napaisys, drąsuolius mu- 
siszkius tuojaus lieps nužudyti. 
Bet jaigu nusisektu kam nors

laikvmasis vra

ilgai nemasty-

žmogus, 
jieszkai, sztai
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'del padėkos
Sztai pa v<‘i K'slas didžiau sios mokslai m s .Amerike iii kuria lankosi mokiniai aut den- 

tislu. Mokslaine priguli prie Marquethi uiii\('rsi|e|o Milwaukee, AVis. Joje randasi (il)0 den

Pranciszkus 
mes ant

naujiena pas

ara-

Asz apsi-

Bot dar vienas klausi
ai* gali arabiszkai susi-

siiiepe generolas.

Tat tuokart 
cielybeje.

Pranciszkus 
damas tuo jaus tarė:

— Mano generole, 
kokio tamsta 
priesz tamsta stovi, 
imu in ta liūto urvą i n lysti ir
pradėti su juom derybas.

— Ta dalyku žinojau, kapi
tone. Esi karžygis ir nebauksz- 
t uoli s.
mas:
kalbėti ?

— Užtektinai apie tuos daly
kus mokėsiu.

— Na, tas labai gera! — at- 
Tat busi

mano nusiuntiniu ir ingalioti- 
nu. Man tokio žmogaus ir rei
kėjo. Bet, kapitone, ta dalyku 
turi gerai ir szaltai apsvarsty
ti, kadangi savo tais žinks- 
niais savi* iszstatai pavojum

— Mano gyvastis jau ne syki 
pavojuje — atsake ra

miai Pranciszkus. — Kareivis 
prie visako pasirengęs tur bū
ti, o tuokart savo tikslą visuo
met atsieks, nes tuo budu tūks
tantinis 
Generole,

pas Pranciszku tasai pat 
bas.

— Mano emiras pasiuntė pas 
atsake 

Pranciszkus. — Mano nusiun
tinvste labai svarbi.

Arabai iszgirde paskutinius 
Pranciszkaus 
nusistebėjo.

— Kas gali būti labai s var
pa klausė pas ji vėl 

tas pat arabas. — Ar emiras 
Abdel Kader pasirengo iszkelti 
auksztyn 
Ii ava ?

— Mano lupos tame dalyke 
užllarytos — atsake Prancisz
kus. — Tik EI Hadzi Achmed 
mano praneszima gali iszgirsti 
nes taip num yra insakyta.

— Bėjo Achmedo mieste nė
ra — atsake 
neužsit ikejimu, 
isz

EI Hadzi Achmedą

žodžius, labai

tistiszku krėslu, 
guli užmokėti už gydymu Jaut u daktarams
.   *   ii II Ml ■—I l> II ■ ■ Ii -M. , Ulei II |»» IMU   ,1     I* 

da, pakol jo draugas sugrįžo 
ir pasako eiti toliau paskui ji. 
Vede ji per kambarius, kurie 
beveik vienu szilku ir kaurais 
bnvo iszkloti. Pagalios sustojo 
prie žalios uždangos ir, kuomet 
uždanga pakele prieszai juodu 
pasirodo puikus komendanto 
kambarvs.

Ineik czion —
(lovas in Pranuiszkii — 
reikalauji. 

Pranciszkus
Jam

(J studentai taiso ir Lzt raukineja daut is del vargingu vaiku kuriu tėvai ne

ga, kanuoliu žiotys atkreiptos 
drutvietes ir miesto linkon, su 
viena, diena miestas ir viskas 
pavirs in griuvėsius. Jusu 
puolimas tikras, jaigu tik ban
dysite gintis. Kuomet-gi, kaip 
sako ma.no vadas, paklausysite 
savo sąmones balse ir priimsi- 

I te manimi suteiktas propozici
jas, tat aplankysite labai leng-

— Tas negalimas daiktas — 
Musu garbe 

pas mus reikalauja laikytis ant 
savo vietų lik paskutiniam ga
lui. Ir jaigu mums skirta žūti, 
žūsime, kaip pridera geriems 
kareiviams. Tat nei žodžio apie 
tokius dalykus!
uždaryta.

— Tokiu Irnju mano nusiun- 
tinvste užbaik ta — atsake

atsiliepe jisai.

Mano ausis

baus? —

žalia pranaszo ve-

buvo

kadangi

jam nekuriu su 
kadangi bej 

miesto buvo pasitraukęs 
paslaptomis.

Pranciszkus

drąsiai
inejus uždang

atsiliept* vn-
rasi, ko vas, geras ir prieinamas iszly-

i gas, kokias tik gali narsus
• • • c .

inejo. i prieszas nuo savo prioszininko
• ’ a • Z M 1 ♦ • > • t •drut vietos

nusileido. Kambarys bnvo ap-Hszeiti

Kur ten Montkurmese, 
Veselka atsibuvo,

Ir kur dvi maiidruszkos pri
buvo,

O mandravo ir mandravo, 
Kol iszmesti laukan gavo.

Tai yra labai negražu, 
Jeigu teip atsitinka del mer

gužių.

Saugok 
Savo 

Dantis
Kozmas vyras, 
ar vaikas kuriu dantis

motore

nevaloma
kuria nors diena lures

kaip įeike

i

i

1
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apsaugos gyvastis. 
t‘su pasirengęs.

— Tat vardan Dievo? Eiksz 
su manimi in mano szetra, ka
pitone, tau suteiksi! konstruk
cijas. Prieszai duosiu lengviau
sias iszlygas. Jaigu dabar ne
klausys, tai paskui apgailes
taus.

Artinosi

iszgirdes tuos 
žodžius pabūgo. Iszpradžiu ji
sai mano, jog ji arabai nori ap
gauti, idant tais teisinimais isz 
jo isztraukti kokias nors pas
laptis, bet jis paskui suprato 
isz arabu rimtu veidu, jog jie 
pasakojo jam teisybe.

— Tat-gi — atsake Prancisz
kus — veskite mane pas jojo 
vietininką. Asz turiu su tvir- 
tynes komendantu pasikalbėti, 
kame jis atsiranda ir kas tok
sai?

— Dojo pulkinikas Ben Ais
sa. Jaigu nori su juom kalbėti, 
tat eiksz paskui mane.

Sargybai arabas pasakos ke- 
žodžius, tuojaus su Pran-

szvicstns keliais žiburiais, ku
rie aut auksiniu raikszeziuku 
prie luini buvo pakabinti. 
Pranciszkus prie szviesos pa
mate jauna vyra kareiviszkuo- 

sedinti ant žemos 
Isz ilgos turkiszkos 

pypkes jis rūke. Szalep jo ant 
pogalvio gulėjo jo ginklai taip 
kad atsitikus reikalui jis g 
jo juos akies mirksnyj nutver
ti ir sunaudoti ant savo prieszo 
galvos. Pranciszkus pamate jo 
jiKjlas akis, linksma veidą su 
tankia ir juoda barzda.
bas staiga in Praneiszku pasi
žiurėjo ir jo veido apsireiszke 
didis nusistebėjimas. Bet tas 
tęsęsi labai trumpai ir arabo 
veidas vėl iszsiblaivino.

paprotį Pran- 
prigulinczia

lubų

se rūbuose 
kanapos.

a tuojaus1 gauti. Galėsite isz
su ginklais ir su visa 

savastimi, kokia czionai turite. 
Jus nebusite laikomi per ka- 
riszkus belaisvius, bet gah’site 
sau ramiai keliauti, kur tik no
rėsite, jaigu priesz ta duosite 
savo pagarbos žodi, jog per du 
metu priesz prancūzus jokio 
ginklo nepakeisite. Tai viskas, 
kas man buvo paliepta jums 

ale-, aproikszti, o dabar savo kalba 
esu užbaigęs.

— Kalba

l’at nopamirszki, koki asz atsa- 
duosiu tavo vadui Pir- 

skliautas ant 
sugrius, negu t

užbai Ida 
Pranciszkus graudingu balsu.
— Bet tikėk man
jog man labai szirdi sopa p(»rsi- 
skiriant su tavimi be jokios 
vilties.

Ben Aissa,

su

Tolians bus.

pas 
kurie ved e

Jani jo-

kus, 
miestan

gerai jam

vakaras, kuomet 
raitelis Abdel Kaderio nusiun
timo nmndiere perjojęs sma
giai visa prancūzu kariumones 
stoveine, nusiskubino tiesiok 

Bab ei Cantarah vartus, 
Konstantino mies

tan. Jis buvo taip priemonisz- 
kai persirenges, kad niekas 
negalėjo manyti, jog tai buvo 
koksai svetimžemis.
jaut pro pirmutines prancūzu
sargybas, kareiviai in ji pra
dėjo szaudyti, bet visos kulip- 
kos buvo be jokios pasekmes, 
kadangi jisai kaipo žaibas pro 
juos prajojo.

Tuo raiteliu buvo Prancisz- 
kuris be jokios baimes 

norėjo dasigauti ir
tenai su dejų pasikalbėti apie 
miesto kapitulacija. Jis ara
biszkai pasirėdė todėl, kad be 
jokio nužiūrėjimo butu miestan 
inleistas.

Pagalios sustojęs pas vartus, 
pareikalavo arabiszkai kad ji 
tuojaus i n leist u.

Tas dalvkas labai f
nusiseko. Arabu sargyba jam 
atvėrė paszalinius vartelius, 
per kuriuos jisai nusėdės nuo 
arklio tuojaus inejo vidun, bet 
ėjo szaltai ir drąsiai. — Jam in 
ėjus varteliai paskui ji su di
džiu trenksmu užsidarė ir jisai 
dabar atsirado vieninteliai vie
nas tarpe arabu kareiviu, kurie 
jaigu butu pažine jame koki 
nors žvalgu, tuojaus in szmo- 
cziukus butu sukapoję.

Ta viską Pranciszkus labai 
gerai žinojo, todėl stengėsi sa- 

iszžiura nuteisinti arabu
■ • f 4 ‘ " I . I

vo

užbaigei ir viską 
atsiliepe arabas. —

# # #

O kad dabar vyrai visur dirba, 
Tai ir daug szposu pridirba. 

Ne vra tos dienos,
Kad nepasilaktu kaip vantos. 

Ir ka daro? Ugi muszasi, 
M dilius brvlius dedasi. 

Moterėlės vyrams neapsileidže, 
Turi pasigert ha to geidže.

Subėga, pas viena, 
Kada vyru namie nėra. 
Po kelis centus sumeta, 

Munszaines tuo atsinesza, 
Gere o paskui susipesza, 

Vienos kitus in lakupa kisza. 
Tokiu budu vaitai, 
Žiuri labai gerai.

guild is. 
reikalin
kutai.

Geri dantis

Sauiriaudas ir veik-
būdas

,1

i
J y

miiigiau>ias
<T

dd dantų užlaikymui
szvariais
vra

ir
vai vmas

K i b b o n
ju su

I('oleate* s I
Dental Cream. Dakta
rai ir Dentistai reko
menduoja 
nes jis
atsakancziai.

Colgate* s 
iszvalo dantis
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i 
į
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lis 
ciszku leidosi miestan in pat 
tvirtynes centrą, kur puikiuose 
minuose gyveno dejaus vieti
ninkas. Prieszai minus riogso
jo sustatytos kelios kanuoles ir 
aplamai visur su ginklais moji
mai buvo apsaugoti. Prancisz
kus eidamas su atida aplinkui 
dairėsi, nes miesto pažinojimas 
jam buvo labai reikalingu daik 
tu. Tacziaus tas viskas jam bu
vo tik vienu daiktu, ka’d tvir
tynes vada tik perszneketi del 
kapitulacijos.

Inejus jiedviem minu vidun, 
arabas Pranciszkui apreiszke 

sustoti ir palaukti pra-
neszti apie atvykusi nusiunti- 
ni.

Tasai laukimas Pranciszkui 
buvo labai naudingas, nes ra
miai galėjo apmastyti, ka tur 
su komendanto vietininku kal
bėti.

Pranciszkus neradęs tvirty- 
paties komendanto laike

sau per didžia laime, kadangi 
Achmed buvo labai daug nuož
mus ir žv’eriszka turėjo instink
tą, kad tuomtarpu szisai Ben 
Aissa, su kuriuom turėjo kal
bėti, nebuvo tokiu kraujago- 
ringu.

Pranciszkus nebuvo jo mates 
norints gal ne syki jiedu ka
rionėse susitikdavo, perta t da
bar jam buvo žingeidi! pama
tyti ta karžygi, kuris ne syki 
prancūzu

biski

no j

kariumenei daug 
nuostoliu buvo padaręs.

Nuslinko beveik ciela valan-

I
i
>I
1
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Bostono mergiros da priMl uri 
prie pinigo,

Tai da. nestokas del tokiu ir 
vaikino, 

l’aigi du vaikinai turėjo ta 
laime,

.Jog dvi mergins juos ant ba
lnus paėmė.

Bet kada angarus pamatu.
Tai Lietuvius sportelius pa

metu,
Cze volei du spartakai net u 

rojo pinigu.
Todėl negalėjo pirkti 1 i kietu 

del merginu. 
Norėjo kad merginos peksz- 

czios ejtu, 
O ne važiuot u.

Bet merginos pinigu turėjo, 
Už save ir tuosius sportelius 

užmokėjo.
Juokai nepasibaigs niekados, 

Pasiliks ant visados, 
O kur daugiaaše Lietuviu, 
Ten ir daugiaaše juoku.

Geri Dantis
Gera Sveikata. B1 

j. 
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rpasakei 
T 
k y ma 
minu dangaus 
musji - gaivu 
gražumu mes jums atdarysime 
miesto vartus. Pasirižome ar- M.
ha ingaleti.
drutvietes griuvėsiais. Arabi
jos kareivis gėdos labiau mir
ties bijosi. Kožnas musu karei
viu nedrįstu pakelti akis, jai
gu taip droviai isz savo vietos 

Tai mano 
paskutinis žodis. Tu-gi nemis- 
lyk bandyti kokiu nors budu 
tame dalyke mane perkalbėti, 
nes asz pasakiau kas man pri
klauso sakyti. Praneszk da sa
vo vadui, jog jaigu Allaeh da
leis, gales mus i n veikti bet jam 
niekad nenusiseks ant 
gaivu sukrauti toki nužemini
mą ir panieka.

Pranciszku i labai sopėjo
szirdi iftzgirdus arabo tokius 
aiszkinimus, tacziaus už jo to
ki vyriszka atvirumą privalėjo 
ji garbavoti, norint tai buvo ir 
prieszas. Tacziaus pasirižo da 
banĮlyti 
idant jam perstatyti tos busi
mos kovos pasekmes, tuos kla
nus kraujo ir tuos kareiviu vo- 
liojancziuosius aplinkui lavo
nus.

— Ben Aissa! — atsiliepe in 
ji liūdnu balsu.
prieszingumas, kuris be abejo
nes daug nelaimiu ant tavo gal 
vos sukraus. Prisiekiu tau sa
vo pagarbos žodžiu, jog drut- 
viete musu spėkoms turi pasi
duoti. Man labai apeina tavo 
likimas. Tau labai szitame da- 

Todelei mol- 
mano patiiri- 

mo ir negeisk savo tautiecziu 
iszlict krauja. Jaigu kartais bi- 

tat kalbėjo jaisi ju pagiežos, tai eiksz su 
— prancūzu ka-[manimi. Narsu priosza mes vi

sada 
priimsimo. Tat buk tame daly-" 
k e drąsus ir mesk szalin viso
kia ubejones, nes kitaip Kons
tantino likimas in kelias die
nas bus iszrisztas.

Arabas pakrato galva ir mos
telėjo su ranka, kaip norėda
mas ir mintis apie ta nuo saves 
nusikratyti.

Pagal szalies 
ciszkus atidavęs 
garbe, lauke arabo prakalbant. 
Pastarasis vienok ilgoka laika 
tylėjo ir tabako durnu kamuo
liais taip storai apsisiautė, kad 
vos-ne-vos jo veidą buvo gali
ma natom y t i, tarsi, kokiosenutemyti, 
tirsztose miglose.

— Kas esi? — iszsigirdo pa
galios isz durnu 
sas.

— Kol ant szito 
atsakysiu 
ciszkus — turiu pirmiau žino
ti, su kuom asz kalbesiu. Ma
no nusiuntinvste vra tiesiok 
pas tos tvirtynes komendantą. 
Ar esi Ben Aissa, dėjo Achme
do vietininkas ?

— Czia esu joje vietoje, gali 
tai kalbėti — atsake arabas su 
paprasta godone.

ciszkus —

tvirtas bal-

klausimo
— atsiliepe Pran-

-f Taigi — atsiliepe Pran- 
apreiszkiu, jog ma

nės tięo emiras Abel Kadera 
nesiimto in sziezion, bet mane 
pasiuntė generolas Damreniont 
kursai su savo armija prieszai 
t virty ne stovi.

Pranciszkus mane, jog ara
bas jo žodžius 
tęs nuo savo vietos paszoks bot 
prieszingai jisai ramiai ir szal
tai iszklauses tuojaus prabilo:

— Priesz tavo inejima pas 
mano jau asz apie ta žinojau. 
Tai kokias-gi naujienas man 
atnoszi niio prancūzu karlume- 
nes vado? Pasakyk viską, ka
dangi czia esą va mudu vienu.

— Klausyk 
Pranciszkus 
riumenes vadas, nebnoredamas 
veltu 
kraujo, 
kovos jam atidarytu mot mies
to vartus ir atiduotumot visa 
tvirtino. Jaigu-gi jo norui pa- 
siprieszisi, tuokart vadas ne
paisys in kraujo klanus, bet! 
privalės (virtyne paimti. Mu
su kariumeno narsi ir skaitlin-

• < I /

iszgirdes, inir-

iszleiti nekaltu žmonių 
reikalauja, idant be

arba apsikasti

turėtu pasitraukt i.

musu

labai

su perkalbejimais,

lyke atjaucziu.
dzin, iszklausyk

— Kam tas

maloniai ir su pagarba

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldciszku, Pcrsiszku, Graikiszk’i, 
Arabiszku ir Cigoniszku burtĮnikti. 
Iszguldinojlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Noso.

"tikriausia bIjrykla
Sudėjo Cigonka isz Egiplo Rubiną 
Sjilva. Del vyru ir motoru.

25c.VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ........................

Prislusklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomis.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY PA.

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
speciale patamavima.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPAKTr

20 Broadway,
arba paa vietinius agentus.

uu ei

44

I

į r
fI

New Tork. j
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PUIKI MALDA-KNYGELE
“ANIOLAS SARGAS”

Visos reikalingos maldos, Litanijos, 
ir 1.1. Puikiai apdaryta minksztais 
skurinais apdarais, auksuoti krasztai. 
Preke su

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

“ JAU TURIME
Lietuviszku Szokiu 

del Orkestru.
FOLIO (DALI) No. 1.

prisiuntimu tiktai $1.50.

Vienas mergina parsitraukė 
Ir ilgai vaikinelis nelanko, 

Apsiporavo, 
Na ir velnią gavo. 

Rodos tiktai gyvent reikėjo, 
Bet kur tau! Vvro suvis ne- 

mylėjo, 
Su kitais bambi leis važinėjo, 

Ant saviszkio visai nežiūrėjo.
Beda žmogeli, 

Ka daryti gali?
Klaida dydelia padarei, 

Jog įa,ja nieksza partraukei. 
Sziadien ne paežius ne pinigu 

neturi,
Boba pabėgo, viską paėmė
Badai in Lietuva su kitu sn- 

gryžo, 
Atsižadėjus savo vyro, 

O ir pinigus paome visus.
Jeigu turėjo kokius.
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Talpinanti 31 Populariszku 
Lietuviszku Szokiu sekantiems 
instrumentams: 1-niai smuikai, 
2-tra smuikai, .bassui, violen- 
czelei, fletui, klarnetui A., 
1-mam ir 2-tram kornetui A., 
trombonui (stipriausiam bal
sui) bubnui ir piano akompa
nuoti.

Preke kožnos ruszies 50c.
Piano akumpanuoti $1.00

Visos tos dalys szioje knygoje 
tinka ir koncertinai, .kaip ir 
kiekviena dalis atskirai orkes- 
tros rakte.
szitu gaidų ar notų o busite 
pilnai užganėdinti.
Georgi & Vitak Music Co

4G39 S. ASHLAND AVĖ.
CHICAGO, ILL. r

fletui,

Nusipirkite seta

♦

merginos,Mahanojui dvi
Ant Vulkano kalno vakarais 

vaiksztinejo nuolatos,
Kaip girdėt, ta i isz to tas 

iszvyks,
Jog netižilgio atnesz dovana 

garnys;
Gud lok mergeles, 

Bambi lines paneles.
• ♦ #

Sakoma, buk Springvalleje 
yra merginu,

Ka kabinasi prie Vaikinu, 
Už tai dovanas aplaike, 
Garnys i^ksheis apteikė. 
Gerai, getrai szla.pnoses, 

Prisivęi’date kosžes, 
Tai dabnr Valgykite 
Pakol užsprings i te!

; CUNARD
AR MANOTE ATSIIMTI 
GIMINES IN AMERIKA?

2629 Lietuviai atvazuoz in czia 
»zi meta.

5 Leisk musu rasztinei Kaune pa- 
g gelti jusu giminėms iszgauti pas- 
5 portus ir vizas ir tinkamai juos 
/: prirengti in keliono.
S laukti del’ vietos, 
g Cunard Linijos laivakortes.

Cunard laivas iszplaukia isz Eu-
4 ropos kas kelinta diena. Cunard 

laivakortes yra geros kelionei 
ant laivu Aquitania, Bcrengaria

•Ą ir Mauretania, greicziausia juru 
kelione tarp Lietuvos ir Ame* 
rikos. Del dauginus informacios 
kreipkitės pas

/■ agentus arba musu rasztiineje. ji 
ę JL w •’■a* A w W ♦ ta« ■

% 25 Kroadwajr, 
į MevTTort 
Z r
5 JL J

________________________________________________________________________________

GIMINES IN AMERIKA?

Nereikia 
turintiems 

nes

•Ą

i

i

ropos kas kelinta diena. Cunard

kreipkitės musu vietinius

ŽCUHARD LINE,

SZVENCZIAUSIOS 
MARIJOS PANOS.

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv, Marijos Panos.

Puiki knygele.

GYVENIMAS
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‘Jo puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

Daktaras Juozas J. Austrą ;
LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumeneja.
Gydo visokias ligas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet. 6 Iki 9 vakare.
215 N. MaiigSt. Shenandoah. ;
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Ant. J. Sakalauskas
SAULE
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L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS
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Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Tcipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

Pigi preke.
automobilius

ra o.
Puplaiszkai

Truk-

i
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ŽINIOS VIETINES.
n ir » u ii .n- - nu ir., jrj.- imu.i IJ_n.T.nrt.-riILrp.ln|lll,,,.l,,ll,,,,j.L .......r.i.i ii.... i.iiiu." ' H <

Isz Shenandoah, Pa. KERMOSZIUS IR BALIUS. Naujos Puikios Maldaknyges. TEM YKITE'

— Sziadien

o Petnyczioje

Praeita

“Mitchell Day’’ 
kasyk los ned i rba.

— Seredojo pripuola pas
ninkas.

— Ketverge 1 diena No
vemberio. Tuja diena, pripuola 
Visu Szventu,
Užduszine Diena. Ta,ja diena 
popiežius pavėlino kožnani ku
nigui laikyti tris miszes.

Nedelin. buvo
parapijos extra susirinkimas 
ir buvo nutarta pirkti naujus 
vargonus kurio kasztuos 6 tuk- 
stanezins doleriu.

— Praejta Petnyczia 
Ladeuszo Wisoc-

Bledes
r

339 W. Pine ui i.

užsi-

$1.00.

Aukso 
senovės

ATSIUSK TIK ILGO
O gausi sallklo ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu alaus su pamokinimu 
kaip padaryti Ir prlsiuntlma apmoka- 

Gerlausia stambi trajanka 60c
arba 6 pakelei už $3.30. 
36c arba 6 pakelei už $1.75. 
žolių 30c arba 6 paketo! už $1.40. 
Knyga "Daktaras Namuose
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szvcntuju $6.50. 
Altorius Maldų Knygele,
smagus drukas. prasto abdnro po 75c. 
Minksztu a b pa r u bu kabe $1.60. Celu- 
loldo abdarals $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloido $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25.
popleros 30 gatunku. tuzinas už 65c. 

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

Laiszkams

JONAS M. CISARIKAS 
.Fir. I.,w.nc. Acr.t

Axlraudtta (Inazarlnia) Namus, 
Tavoras. Naminius Rakandui, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose t 

r

SIS W. Bahanoy Ave, Mahanoy City |

Priimu pinigus saugiam

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Rankoje negali 
pražūti.
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu
statytam* kainoms. Parūpinu Pasz- 
portus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga atsakima. AdresavokiU:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė, 

Mahanoy City, Pa.

LUtavtiikaa Grahoriaa

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėliai pasai 

. naujausia mada ir mokslą.
Tari nagelblnlnke moters.

Prlelnamoe prekes.

il< West Bpnoe Street 
MABAKOT CITY. FA.

■ell Telephones No. 149

CAPITAL STOCK I1M.M9.H 
BmlM ir Profits $5I4,X44A«

Hakaaa aatre. procentą ant sudėtu J 
?rocsata pridedam prie jus j 

ptalgv 1 Bausto Ir 1 Liepos, sopai- i 
saal ar ataeasat parodyt knygute < 
ar m. Ilso aorlas kad ir jus tu r*- 1 
tuipt raikala si musu banka, s>-
taisant ar matas ar didelis. 

Banks s adams nuo 9 ryte iki 1
Bnbatossls I ryte Iki 11 vai.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prez.
Job. E. FERGUSON, Kaperius.

W. TRASKAUSKAS * 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Ki

Rengia Szv. Vincento 
pija isz Girardville, Pa. 
Grove salėje, Su baloj 3 Novem
berio. Pradžia 7 vai. vakare. 
G ra j is Jos. S weeny s Orkestrą.

Sukatoj 3 Novemberio prie 
kormosziaus, bus

Para
pine

doge namas 
k i o, 
mažai padaryta.

Kėlės dieneles 
vandenėlio pribuvo, 
tekt inai.

Poli t ikierei

palijo, 
bet neuž-

pradeda 
lakstyt ir sveikintis — po rin- 

peczeis nuoalsi k reipskimu
savo prieteliu.

— Andrius Karabin, 27 me- 
gyyenant is po 331 
ulyczios likos už-

Mahauov kasvklosia 
Bu vo

t u Sla vokas 
West Pino 
musztas 
per nupuolimą 
nevo< lias.

I’a lioijo
liaus Palakaucko

anglies.

jeszko

HI VO

Ka ro- 
kuris dingo 

isz namu \\ apwallopeno, kuris 
turi 13 mot u ir gana didelis del 
savo amžio.

Adomas \’aitkūnas, 1 1 7 
W. Spruce uii. likos sužeistas 
per savo dranga Stasi Vaitku
mi (pravarde ta pati, bet m* gi
mines.) Stasis norėjo pamylėt 

dranga per smaugimą,
bet Adomui nepatiko tokis pa
mylėjimas, pagriebė pok(iri ir 
norėjo gintis, bet Stasis atome 
pokeri, rože Adomui per galva 
perkirsdamas pakauszi. O kad 
Stasis nenorėjo užmokėti baus
mes, lodei svecziavosi burniis- 
tro hotelije.

Kam pii kti gatavus dra
bužius, jeigu galite 
luotą siutą 
gesne preke

gauti ste- 
ar overkoti už pi- 

negii sztoruose. 
Asz jums pasiusiu siutą pagal
jusu miera isz geriausio ceikio 
nuo $30 ir aukszeziau o overko- 
ti nuo $25 ir aukszeziau. Gali
te patys iszsirinkti sau mat.e- 
rijola o asz pasiusiu pagal nau-

— Antanas Sadanekas, 112 
W. Laurel ulyczios, kuris likos 
perszautas in galva per savo 
kaimynu, mirė ligonbutyje. Pa
liko paežiu ir tris vaikus.

— Kun. Dumczius . praejta 
sanvaitin siiriszo mazgu mote
rystes Ona Žubrintc’su Antanu 
Bamisziinu, 418 Mt. Ver
non uli. N imta kn prigulėjo prie 
bažnytinio choro kuris puikei 
pagiedojo savo < 
(’real or.

— M argu riet a Mažeikiene, 
18 metu motore mirė Ashlando 
ligonbutejo po operacinei, 
lione paliko vyra.

— Szv. Jurgio lietuviszkoje 
bažnyczioje likos suriszti maz
gu moterystes Jonas Grucza su 
pana Ona (’zelisinskiute. Vesel
ka atsibuvo pas jaunikio tėvus 
ant W. Arlington ulyczios.

— Antanas
bu k 

kuri 
aut

pas dukteria mirė ana diena. 
\relione paliko penkis suims ir 
dvi (lukterės. Vaikai iszvažiavo 
in Baltimore palaidoti motinė
lių. ♦

Mahanoy Pane, Pa..— Nedė
lios vakara atibuvo atminimas 
devynių metu vinezevones 
ponst vos 
ku. Sveczei buvo suvažiavę isz 
Mahanojaus, Ilazletono ir She-į 
nadorio kurie praleido liuks-1 
mai vakarėli, linksdami ponst-1 
vai Dubauckam laimingo ir il
go pagyv(»nimo.
r----- *---------- ---------- -—-J Musu sztore rasite dideli

pasirinkimą visokiu skribe-

aplaike žino 
Marijona 
Balt iinore

i 
t
• 
♦

draugei Veui <■*'<' 3 val-

Ve-

Karpa vieži us 
jo,jo mot ina 

iszvažiavo in 
apsigyvenimo

metu
Kazimiero I )ubauc-

I

I

I 
I

♦

1jausia mada. Teipgi ezvstinam, |
♦suprosinam ir sutaisom senus 

( Irabužius. Darbas 
<> siuvimas pagal

gvaraut ylas 
naujausia 

(X.9
siuvimas

mada:
Mateuszas Marzuleviczius 

kriauczi us
507 W. ('cnt re SI.

DIDELIS PARAPIJOS 
BALIUS.

Parapija isz 
rengia di- 

atsibus Scre- 
31 (Iktoberio ant

Pa.
Szv. Juozapo 

Mahanoy City, 
deli balių, kuris 
dos vakaru
Aidukaiczio sales, 1139 E. Ma
hanoy St. Visi yra užpraszomi 
atsilankyti, 
bus 50c. 
noms 25c.

1 užauga
Motcrems ir mergi-

vvrams

:: DIDELIS BALIUS. ::

Ihmgia Gedimino Klubas isz 
Mahanoy City, Pa. Balius alsi 
Ims Pancdelio vakaru 5 Novem 
bėrio, ta vakara priesz rinki
mus, Norkevicziaus saloje. 
Klubas užpraszo visu atsilan
kyti nes galėsite linksmai pra
leisti vakara. Inžanga bus 50c. 
vyrams, ir 25c. moterims ir 
merginoms.

Norkevicziaus

ir Joc.

I

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojame namus, 
kolaktavojame randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip toliaus.

Kampas Catawissa ir Market St. 
Mahanoy City, Pa.

♦

Užsimokės jumis pirkti 
jusu Siutą ar Overkoti 

szitam Sztore.

Didelis pasirinkimas..
Geras t a voras.

Prieinamos prekes.

Thė Levit Store
Visokį aprėdimai del 

vyru ir vaiku
13 - 15 EAST <

MAHANOY CITY, PA.

r i
K
■

ati(|arymo 
garsioji Baseinu Magde kuri 
irralinksmins visus atsilanku- 
sius.

Xedelioj 4 Novemberio, pra- 
. Baseinu 

Magde atvaidins teatro perst|i- 
Bus teipgi žydelis ka 

isz Marijampolės 
ir pasakys apie žydeliu vargus 

darbui Lietin'oje.
bus atloszta labai juokinga įco- 

Du Pakeltu viii.
vvrams

I imeli. 
tik pribuvęs

ir

medija
Įužauga

feipgirn

y y

$1.00 už 
abidvi dienas ir tas ]>als tikie
tas bus geras iszlaimejiniui >

4 4

tas bus geras iszlaimejiniui 3 
dovanu. Motcrems inžanga bus 
50c. ir tas tikietas 
iszlaimejimo dovanos. Nedėlios 
vakare bus traukimai dovanu 
už inžangos tikietus. Kyieczia 
visus, 
klebonas 
na s.

geras del

Szv. Vincento parapijos 
Kum Ig. ValancziiL 

(21.)
/

pasirinkimą visokiu skribe- 
Į> liu, kepurių, virszutiniu ir 
> apatiniu marszkiniu, szkar- 

petku, nektaiziu ir t.t
'} Musu tavoras tik geriausias 

o prekes labai prieinamos.
Užeikite in musu sztora ir 

j > pamatykite musu tavora,

i
♦
i i
♦
♦ 
i
♦

S ne priversti esate pirkti. > 

i j The Levit Store < 
i Visokį aprėdimai del i
> • vyru ir vaiku. >
| 13 - 15 EAST CENTRE ST.?
> MAHANOY CITY, PA. ?

I -.I I
j Lietuviai Schuylkill Pavieto
j Balsuokite už savo Tautiete ! i

I V. Dundzila I ♦L VCllXYU į

center st. I Ant County Controller
ISZ SHENANDOAH

Ant Demokratiszko Tikieto 
Praszo jusu balso ir intekmes

X o

o

$0.50
ten ir 

Z neįgaliom

Nedelioj 4 Novemberio ^
Ekskursija i n Philadelphia

SPECIALIS TUKINĄS SUBATOS NAKTĮ: 
. Isz Shenandoah ..............

Isz Mahanoy City ($3.25)
v Isz Tamaqua ($3.25) .......

2:00 ryto
2:4!) ryto

3:10 ryto

v

I

<Keadi ng i

11 O

BALSUOKITE UZ

sig

“TA f. .7 •'» ; • I

' ll

Dr. Geo. S. Hensyl
----- ANT------ *

COUNTY TREASURER
s

(ANT PAVIETAVO KASIERIAUS)
*

'<» e*.

Praszo jusu balso ir intekmeš.
. , '. c

i

i

Ka, tik aplai,kerno labai pui
kiu Maldaknygių. Szaltiniai po 
$3. Balsas Balandėlės po $2.50. 
Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai puikiai ir drueziai apda
rytos skurineis apdarais, auk
suoti krasztai lapu. tf.

m, on — iwi —■■ ■ 11—   rnemiissii mi n >i «i me mm H l W|Bliii> ■■■> ■■ ne    m m i>ii>iWii,iWW, ,  

ARABISZKI SEKRETAI.
i i į

}\rabiszki sekretai yra tikrai
pasekmingi. t\as prisiims savo 
adresu, tai aplaikys rodą dy
kai. Baszykite ant szio adreso: 
Dr. .Jmbco, 2’
9. Brooklyn, N. Y. PabandyĮki- 
to-visi kurie yra pusplikiai ar
ba visai nuplikia. Slinkimą 
plauku greitai sustabdo, niežu- 

pleiskenas. Naudodami 
szia rodą plaukai niekados 
nuplinka. Kaszykitc sziadien 
nenupliksite. *

Isz priežasties štoko van
dens, nevalo naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co.

Matykite szitus 
priesz pirkimą

Ii ir

a

«

7

M!

10 Broadway, Box Balsuokite už

Wm. C. James

Keeley Peczius
Estate Heatrolas
Maytag Skalbynes
Coffield Skalbynes
Linoleumns arba

klijonkes.
Ant lengvu
mokeseziu

I

ne-
o

X

y

-----ANT------
County Commissioner

Praszo jusu balso ir intekmes.

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

V
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' i’

1
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Jeigu jie butu toki geri
tai tu man ju neparduotam!

Xekuric žmones teip iszsitara; kiu|a mes kalbame apie 
investinima ju pinigu iii szerius Hmjįsylvania Power &
Light Kompanijos Stock’a. Bet tik prtmislykite biskutuka. 
Ales parduodpme tuos szerius del mušti kostumeriu ir del 
kitu vietiniu ir apelinkiniu žmonių kurie naudoja mutįii 
elektriką. Musu pasekme remasi ant ju—ant ju parėmimo 
ir gero pasitikėjimo.

parduoti jiems ta, 
' nes

Butu beprotiszkai Jsz musu szalies, 
iii ka neturėtume pilno pasitikėjimo^ nes Pennsylvania 
Power & Light Kompanija ne yra tai nauja pramone kuri 
tik užsideda. Yra tai tvirtai uždėta pramone kurioj ver- 
tclgystc kas kart greitai auga didyn.

ne via tai kokiaJos szerai arba stock’as ne yra tai kokia spekulacija, 
yra jie saugus ir atsakantis investmentas. Nerėkia laukti 
kol iszkas kasikius ar szulinius ar pasiutimas reikalingu 
fabriku, kolei 
pinigus? Pennsylvania Power & Light Kompanija moka 
procentu už szerius regularnai kas tris menesiai be per- 

, nuo pat pradžių nuo kada pradėjo pardavinėti

gausite koki procentą ar uždarbi už jusu

/

nuoI raukos 
tuos szerius.

Investykit savo suczedintus pinigus in
j •Pennsylvania Power & Light Co.

Preferred Stock’a
G

Y ra saugus ir atnesza už jusu pinigus
I

Pirkit hzefus 
no bile kokio 
szios kompa
nijos darbi
ninką , jie yra 
mus agentai, 
arba prisius- 
kite kuponą 
o gausit pįb 
naapraszima

------- i---- -----------TT“"------------------------- -- ------- -——
Pennsylvania Power & Light Company,

Investment Dept., Allentown, Pa.
Tą 1 1 >

Send me illustrated booklet "How to Put Money 
and Information about your Preferredto Work

Stock also details of Easy Payment Plan.

Name

Address

"į

. i

> >

*

V

t

. 81

Turim depar
tamenta kur 
norintiems 
parduoti sa
vo szerus, tai 
gauname del 
tokiu kupeziu 
kurie pirktu 
tuos szerus.

f

i

i

mil


